
Samen met een enthousiast team van accountmanagers, creatieven en printers, stippel je als 
trafficer de route uit naar baanbrekend printwerk. Je zorgt er als onze traffic manager voor dat 
projecten strak en efficiënt verlopen. Dankzij jou weet iedereen wat er moet gebeuren om opdrachten 
en projecten soepel uit te voeren en op te leveren. Met als doel: innovatieve printconcepten, 
bijzondere producten en slimme oplossingen in de markt te zetten. Wil jij meebouwen aan een 
toekomst vol met innovatieve print en communicatie? Dan hebben wij bij Goedhart een job voor jou!

Wie zijn wij?
Onze klanten hebben geweldige ideeën, willen hun kennis delen en hun boodschap op doeltreffende 
wijze onder de aandacht brengen. Wij zien onze producten en diensten als middel om mensen mee 
te nemen in een beleving, aan te zetten tot actie of te betrekken bij een goed verhaal. Want goede 
ideeën helpen alles en iedereen vooruit. Daarvoor moeten ze wel gedeeld kunnen worden. Dat is 
wat wij doen.
Goedhart levert de diensten Repro Services, Digital Printing en Marketing Solutions. We zijn groot in 
digitaal printwerk van klein tot XXL-formaat. Praktisch in repro. Vooruitstrevend in gepersonaliseerde 
communicatie. We zijn ondersteunend met een innovatief spectrum aan diensten, van selfservice 
tot fulfilment.
Wij maken elke boodschap toegankelijk. Wij zorgen voor het delen van kennis en informatie. 
Wij brengen ideeën tot leven.

Welke uitdaging hebben wij voor jou?
Binnen Goedhart houden we van gezelligheid, maar het is ook hard werken. Je staat er niet 
alleen voor, maar je moet wel op individuele basis kunnen werken. Als Traffic Manager heb je een 
commerciële drive en werk je nauw samen in een klein team. Je maakt deel uit van een dynamische 
en groeiende organisatie. Wijzelf zien al vele kansen, maar vinden het ook fijn als jij deze ziet en 
oppakt. Proactief en resultaatgericht. Niet alleen de organisatie is dynamisch, deze functie is 
dat ook. Samen maken we het verschil. Voor onze klanten maar ook met onze collega’s. Rangen 
en standen? Kennen we niet. Verantwoordelijkheidsgevoel? Hebben we allemaal. Ontbreken er 
bepaalde vaardigheden? Dan investeren we in professionele ontwikkeling. Je vormt een belangrijk 
onderdeel binnen de organisatie en krijgt daarin de vrijheid om jezelf te ontplooien, projecten op te 
pakken en uit te voeren.

Wie ben jij?
Jij bent een commerciële duizendpoot en houdt ervan om inhoudelijk mee te denken. Ook ben je 
een organisatietalent met gevoel voor creativiteit en aandacht voor details. Je haalt er voldoening 
uit om het onmogelijke mogelijk te maken. Overzicht houden is voor jou geen probleem. Je bent 
flexibel, open-minded en stressbestendig. Je denkt vooruit, kunt snel anticiperen en hebt goede 
communicatie en people skills. En misschien nog wel het belangrijkst; je bent een leuk mens!
Elke dag opnieuw geef je het beste van jezelf voor Goedhart. Een grafisch bedrijf met een passie 
voor print dat zich binnenkort zal afvragen hoe het ooit zonder jou kon functioneren.

Wat bieden wij jou?
• Een job bij een professionele marktleider op het gebied van repro en print  
• Een dynamische en informele werkomgeving waar je je volledig kan ontplooien
• Een zelfstandige functie met ruimte voor persoonlijke input
• Een team waarin je al je skills en talenten kunt laten zien, kunt lachen met collega’s en waar je 
 naast humor ook kennis en ervaringen met elkaar deelt
• De mogelijkheid om jezelf te blijven ontwikkelen door cursussen en workshops te volgen. 
 Zo blijf je altijd up-to-date
• Een fulltime functie met een marktconform loon
• Een contract van bepaalde duur gevolgd door een contract van onbepaalde duur.
• Een standplaats op ons kantoor in Sittard

Herken jij je in deze kwaliteiten?
Stuur dan snel jouw sollicitatiebrief voorzien van CV voor 14 juli naar Goedhart ter attentie van 
IJsbrand de Zeeuw: personeel@goedhart.eu
Ook voor meer inhoudelijke informatie over de vacature kun je contact opnemen met IJsbrand op 
nummer +31 46 47 70 790. Meer informatie over onze organisatie vind je op www.goedhart.eu 

Traffic Manager / Commerciële duizendpoot




